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Vieringen in 2019 
 

 
 
3 Nov.       10.30u     Allerzielen/Allerheiligenviering 
24 Dec.     20.00u     Nachtmis 
26 Dec.     10.30u     Gezinsviering. 
 

 

 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 
KBO NIEUWS 

 

Op de eerste plaats willen we iedereen bedanken die bij de  

RABO Clubsupport actie hun stem op de KBO hebben uitgebracht . 

De opbrengst voor de KBO was 540 euro Geweldig !!!!! 

 

In het begin van de herfst en de bladeren van de bomen vallen hebben de ouderen 

afgelopen vrijdag van een mooie Dag van de Ouderen genoten . 

De goed opgekomen ouderen hebben de nodige informatie opgedaan over waar op te 

letten bij het over maken van geld en het opnemen bij pinautomaten . 

De heer Schook van de Rabobank werd na een duidelijke uitleg hier over onder applaus 

bedankt . Toon Gerrits van de werkgroep Archief en Heemkunde  wist de aanwezige te 

boeien met het tonen van foto,s uit het verleden van Vortum en Vortummers . Na pauze 

een optreden van  Ad Goossens een geweldig optreden , Ad wist met gebruik maken van 

diverse instrumenten de aanwezige tot de laatste seconde te boeien . 

 

 

Programma voor de maand november . 

 

KIENEN   Vrijdag 15 november is er weer kienen van af 14.00 uur gaan de balletjes 

weer rollen we wensen de deelnemers veel plezier . 

 

Met 60 PLUS aan tafel vrijdag  22 november aanvang 16.00 uur de dames zetten 

weer hun beste beentje voor om ons te laten smullen van hun eten . 

 

De kerstviering is vrijdag 13 december aanvang 14.00 uur de leden krijgen hun 

uitnodiging ruim op tijd in de bus . 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Persbericht Info Vliegbasis De Peel  

zo 29-09-2019  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Steun Vortums En Sambeeks Toneel met de Rabo ClubSupport Actie  

wo 02-10-2019  

'Laat onze toneelvereniging niet in z'n nakie staan, kleding en rekwisieten is waar wij 
voor gaan!' 

 
Steun onze vereniging en stem van 27 september t/m 11 oktober 2019 op Vortums En 

Sambeeks Toneel tijdens de Rabo ClubSupport actie. Meer info of stemmen 
 
en kom 27 oktober of 1 en 2 november a.s. naar één van onze voorstellingen "De 

Spooktrein" in MFA Knillus te Vortum-Mullem. Info en entreekaarten: vest-
toneel.nl/tickets 

   
 

Persbericht  

vr 04-10-2019  

  

https://www.rabo-clubsupport.nl/land-van-cuijk-maasduinen/deelnemers
https://vest-toneel.nl/tickets
https://vest-toneel.nl/tickets
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Dorpsraadvergadering 7 oktober  

ma 07-10-2019  

  
Dorpsraadvergadering:  maandag 7 oktober 
  

Locatie: MFA KNILLUS 
  

Aanvang: 20.30 uur 
  
  

1)         Opening                                                                                                     
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

             
2)         De werkgroepen aan het woord       

Werkgroep Wonen    
Guido geeft een update over het bouwen in Vortum-Mullem. Op dit moment zijn 3 van 
de 6 huurwoningen aan de Boschakker verhuurd. Verder is er volop interesse voor 2-

kappers in zowel Molenhof en Boschakker. Ook voor een 3-kapper aan de Boschakker 
is er interesse. Guido gaat nog promotie maken op de social media voor de 3-kapper. 

  
Werkgroep 75 jaar bevrijding 
De werkgroep kijkt terug op een geslaagde dag met de presentatie van Tonnie Ebben, 

aansluitend de brunch en de dorpsquiz. Het uitstapje met de jeugd is helaas wat in het 
water gevallen (letterlijk met de vele regen). Boekjes á € 2,-- kunnen nog besteld 

worden bij Peter van Bree. 
  
Werkgroep Welkom 

Er is een welkomstpakket uitgedeeld aan de familie Ivo de Hoog en Lois van Beveren 
in de St. Hubertusstraat. Het ophangen van de vogelhuisjes door de nieuwe inwoners 

tijdens de kermis is ook als erg positief ervaren. 
  
Werkgroep Peuterspeelzaal 

Jan Broeder meldt dat de gemeente een gesprek aan is gegaan met Spring en Hennie 
Creemers. De uitkomst is positief en het lijkt erop dat er op korte termijn een 

‘officiële’ peuterspeelzaal komt. 
  
Werkgroep Promotie en Recreatie 

Jan Hendriks stopt met de werkgroep. De werkgroep zoekt nog naar een opvolger 
voor Jan. 

             
Werkgroep Kermis 
De commissie is erg tevreden over het verloop en het programma. Evaluatie volgt 

woensdag aanstaande. 
 

3)         Mededelingen en ingekomen stukken 
Peter en Frans zijn bij het partneroverleg geweest. Overleg ging met name over de 
nieuwe gemeente. Er zijn vragen gesteld over de aanpak van de St. Cornelisstraat. 

Volgend jaar vindt geen renovatie plaats, maar een grondige aanpak staat op de 
agenda van de begroting voor het jaar 2021. Het idee wordt geopperd om een 

werkgroep op te richten om vooraf al een plan uit te werken voor de herinrichting van 
de St. Cornelisstraat. Verder is er gesproken over de eikenprocessierups. In de 

achterhoek is er een proef geweest met koolmezen die deze rupsen opeten. Voorstel is 
om nestkastjes te hangen voor koolmezen die dan de processierups kunnen 
bestrijden. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht binnen de gemeente. Vanuit 

Vortum-Mullem kunnen geïnteresseerden zich hiervoor melden bij de dorpsraad. 
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4)         Rondvraag (de bewoners aan het woord)   

Geen vragen! 
                                                    

5)         Sluiting 
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering     
 

 

boekje 75 Vrijheid  

vr 11-10-2019  

Afgelopen zondag hebben we gevierd dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Als 

organisatie kijken we terug op een mooie en geslaagde dag. Bij dezen willen we 
nogmaals iedereen bedanken die aan deze dag heeft meegewerkt. 
  

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is er een boekje gemaakt, met daarin 5 
verhalen van  mensen uit Vortum-Mullem die op hen manier beschrijven  wat vrijheid 

voor hen betekend. 
Mocht je dit boekje graag willen hebben, stuur dan ff een mail naar 
peterensuus@home.nl of neem even contact op met Peter van Bree. 

  
Voor iedereen die nog eens terug wil kijken, in het foto album kun je de foto’s terug 

vinden. 
  
Werkgroep 75 jaar bevrijding VM 
 
 

 
Vomuzi bedankt....  
di 22-10-2019  

 

 

mailto:peterensuus@home.nl?subject=Boekje%2075%20jaar%20vrijheid
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Vortums En Sambeeks Toneel speelt De Spooktrein  

za 12-10-2019  
 

Na meer dan een jaar repetities, avonden vol lol en plezier presenteren wij een 
spektakel toneelstuk (bekend van theater en film). Vol spanning en met een vleugje 

humor. 
Gebaseerd op een Nederlandse vertaling van de Engelse thriller: "The Ghost Train" 
door: Arnold Ridley. Onze eerste voorstellingen in het nieuwe MFA Knillus! 

  
Laat je door ons meevoeren naar de vorige eeuw, ten tijde van de 'stomme film' 

en station 'De Halt' aan het spoor tussen Sambeek en Vortum. 
Een bont gezelschap mist de trein, blijft noodgedwongen achter op een 'verlaten 
station' en zijn aangewezen op elkaar...  

Beleef samen met het gezelschap een middag- of avondvullend avontuur. 
  

De regie is in handen van: Erik Bok 
  

Zondag 27 oktober, 14:30 uur      
Vrijdag 1 november, 20:00 uur 
MFA Knillus in Vortum-Mullem                                                 

Zaterdag 2 november, 20:00 uur 
 MFA Knillus in Vortum-Mullem 

                                                  Entreekaarten: 
                                              € 10,- per persoon 
  

Entreekaarten koop je op onze website: www.vest-toneel.nl/tickets 
in de Elsenhof (Sambeek) 

en Pakhuus Peeters (Vortum-Mullem) 
 
 

 

 

 

https://www.vest-toneel.nl/tickets
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Zondag 27 okt concert VoMuZi in Madeleine Boxmeer  

ma 14-10-2019  
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PPPPPP (Deel 1)  

di 22-10-2019  

 Pakhuus Peeters PPPPP weer van 
start 
  

Met nog maar een paar weken te gaan, 
voor het nieuwe prinsenpaar uitkomt, 

staat een nieuw seizoen van de 
Pakhuus Peeters Prestigieuze 
Plekkers Prinsen Poule alweer voor de 

deur. 
Vanaf komende donderdag kan er weer 

iedere week gepould worden op de 
nieuwe prins. 
Net als alle andere jaren kost een  inzet op een prins weer 1 euro en als je mee 

wilt doen in de Poule app, dan kost dat 0.50 cent. 
Er zijn echter wel een paar kleine veranderingen. 

Als je namelijk komende donderdag je inzet doet, dan telt deze 4x mee. 
De donderdag daarop 3x. De laatste donderdag 2x en op het prinsenbal zelf 1x. 
Een blinde poule komende donderdag kan dus veel geld opleveren. 

Na de eerste poule avond komen er weer hints in de app. 
Aanmelden kan. Stuur dan een appje met Prins aan naar 06 23950859 

Daarnaast is er ook een nieuw spel element toegevoegd. 
Namelijk de Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule Pole 
Position Persoon. 

Mocht je er absoluut zeker van zijn wie er Prins wordt dit jaar, dan kun je de Poule 
Position Persoon inzetten. 

Je doet dan de naam van de prins in een afgesloten envelop en levert deze op 1 
van de 3 donderdagen na de repetitie van de fanfare in. 

Dit kan alleen op donderdag, niet meer op het prinsenbal. 
Jou prins is vanaf dan de Poule Position Persoon. 
Dit houdt in, dat als je de prins juist geraden hebt, de gehele pot voor jou is. 

Alle andere personen met de juiste prins die vervallen en winnen niets. 
De kosten van de Poule Posititon Persoon is 50 Euro en dient direct 

afgerekend te worden. 
Mocht daarna iemand anders een Poule Position Persoon in willen zetten, 
dan levert die een envelop in met de nieuwe naam en betaald 60 euro. De 

vorige krijgt zijn geld terug en de oude envelop wordt verscheurd. Ieder 
keer dat er een nieuwe Pole Position Persoon wordt ingediend wordt de 

prijs dus met 10 euro verhoogd. De envelop wordt pas geopend op de 
Pakhuus Peeters Prestgieuze Plekkers Prinsen poule Party, donderdags na 
het prinsenbal 

 
Namen het Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule Partij, wens ik 

jullie heel veel succes komend seizoen. 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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